
Επίσκεψη στο 
Μουσείο

Μικρασιατικού 
Πολιτισμού



Στο Πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας και των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων οι μαθητές της Στ΄ τάξης επισκέφθηκαν το Μουσείο 
Μικρασιατικού Πολιτισμού.

06-04-2022



Το Μουσείο 
Μικρασιατικού 

Πολιτισμού βρίσκεται 
στην οδό Καραϊσκάκη 2-4 

στο Αιγάλεω και 
στεγάζεται σε ένα οίκημα 

το οποίο πραχωρήθηκε από 
την Ελληνική Κυβέρνηση 
σε πρόσφυγες από την Μ. 

Ασία το 1937. Πλέον, 
ανακαινίστηκε και 

εξυπηρετεί τους σκοπούς 
και τις δράσεις του 

Μουσείου.







Οι μαθητές ήταν πολύ 
ενθουσιασμένοι και 
περίμεναν με 
ανυπομονησία την 
επίσκεψή τους. Είχαν να 
μάθουν τόσα πολλά…



Η κ, Ντίνα και η κ. 
Αναστασία μας 
περίμεναν από νωρίς!

Έστρωσαν τα 
καινούρια χαλιά….



Έβγαλαν το καλό
σερβίτσιο….



Μας κέρασαν γλυκό
κυδώνι από τις
Κυδωνίες της Μ. 
Ασίας… με πολλές 
αναμνήσεις!



Ιστορική αναδρομή:

Αρχαιότητα



Α΄ ελληνικός 
αποικισμός

Τον 13ο π.Χ. αιώνα η κάθοδος
των Δωριέων προκαλεί 
αναστάτωση στον ελλαδικό χώρο 
και αναγκάζει ελληνικά φύλα 
να μεταναστεύσουν και να 
ιδρύσουν ελληνικές πόλεις στα 
παράλια της Μικράς Ασίας. 



Ιδρύουν πόλεις και χτίζουν μνημεία που 
σώζονται έως και τις μέρες μας!



Σπουδαία κέντρα του Ελληνισμού: Σμύρνη, Πόντος, Κωνσταντινούπολη
Αλησμόνητες Πατρίδες



Ιστορική αναδρομή:

Η ζωή στις αρχές του 20ου αι.



Οι Μικρασιάτισσες ήταν καλές μαγείρισσες και φημισμένες νοικοκυρές



Μαγειρικά σκεύη

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit.



Οι γυναίκες ασχολούνταν με την υφαντική και την ραπτική



Κατόρθωσαν να διατηρήσουν την 

πίστη τους στο Θεό υπό δύσκολες 

συνθήκες.



Ίδρυσαν σχολεία, διέπρεψαν στα γράμματα 
και ήταν ιδιαίτερα γλωσσομαθείς.



Ιστορική αναδρομή:

Η Μικρασιατική Καταστροφή





Μικρασιατική 
Καταστροφή
Οι αποτυχίες του ελληνικού στρατού στη 
μικρασιατική εκστρατεία το καλοκαίρι του 
1922 φέρνουν πολύ γρήγορα τους 
Τούρκους στη Σμύρνη. 

Το απόγευμα της 31ης Αυγούστου πυρκαγιά 
εκδηλώνεται στην αρμένικη συνοικία και 
επεκτείνεται γρήγορα στην ελληνική 
συνοικία. Καθώς δε λαμβάνονται μέτρα για 
την κατάσβεσή της, οι κάτοικοι 
πανικόβλητοι προσπαθούν να διαφύγουν. 
Οι Τούρκοι, όμως τους παρεμποδίζουν και 
πιάνουν αιχμάλωτους τους άντρες. Τα 
πληρώματα των ξένων πολεμικών πλοίων 
παρακολουθούν αδιάφορα τις εξελίξεις. 

Ως τα μέσα Σεπτεμβρίου 1.500.000 
Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
τα σπίτια τους και 600.000 έχασαν τη ζωή 
τους. 



Πρόσφυγες από την 
Μ. Ασία στήνουν 
αντίσκηνα κάτω από 
την Ακρόπολη



Ιστορική αναδρομή

Καινούρια ζωή



Φεύγοντας οι πρόσφυγες της Μ. Ασίας πήραν μαζί τους τις αναμνήσεις 
μιας ολόκληρης ζωής και τις πέρασαν στις επόμενες γενιές μέσα από 

φωτογραφίες, μαρτυρίες, συνταγές, τραγούδια, χορούς, έθιμα… Με την 
ελπίδα να μην ξεχαστούν ποτέ!



Σας ευχαριστούμε για 
τη φιλοξενία!


